Een aanzet tot algemeen en financieel beleid van de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL)

Inleiding
Het BEL-bestuur heeft een adviescommissie aangesteld en als taak meegegeven om advies uit te brengen aan
BEL-bestuur over het te voeren financieel beleid zodanig dat de doelstellingen van de BEL daarmee zo goed
mogelijk tot hun recht kunnen komen.
Het advies zou in de ALV van voorjaar 2002 aan de leden voorgelegd moeten worden.
Financieel beleid is in grote mate het vertalen in geld van algemeen beleid en doelstellingen. De
adviescommissie heeft haar opdracht daarom breed opgevat en heeft teruggegrepen naar de doelstellingen van de
BEL.
T.a.v. de huidige financiële situatie beoordeelt de adviescommissie de bestaande reserve overigens niet als (te)
ruim. Gezien het experimentele karakter van de wijk en de vele vragen die nu nog leven rond doelstellingen en
taken, is de beschikbare financiële ruimte prettig, maar er is geen reden om deze als “riant” te ervaren.

Doelstellingen uit de statuten
Uit de statuten Artikel 2:
1. De vereniging heeft tot doel:
a. het realiseren en instandhouden van een woonwijk, hierna te noemen "EVA wijk" in het gebied Lanxmeer te
Culemborg, zijnde een educatief woon/werkproject, gebaseerd op duurzame ecologische principes; te weten een
integratie van organische vormgeving, bio-ecologisch bouwen, permacultuur en verantwoord omgaan met water
en energie;
b. het waarborgen van de rechtspositie van haar leden in het betrokken plan;
c. vormgeving, inrichting en beheer van een mens- en milieuvriendelijke leefomgeving;
d. alle andere wettelijke middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn;
e. het tezamen met haar leden bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.

Uitwerking
Vanuit dit basisgegeven heeft de adviesgroep als werkkader een aantal rollen voor de BEL geformuleerd met
mogelijk bijbehorende doelstellingen/taken.
Er is en aanzet gegeven om dit uit te werken naar activiteiten, bijbehorende kosten en financiering.
Tenslotte kan een planning/prioritering worden opgesteld.
Ons inziens zou de BEL, om in de toekomst blijvend een bestaansrecht en draagvlak op te bouwen, de rol van
belangenbehartiging nadrukkelijker moeten uitwerken (een “echte” bewonersvertegenwoordiging).
Bewoners moeten het gevoel krijgen dat de BEL er echt voor hen is, in eerste instantie vanuit praktische
ondersteuning.
Het vormgeven van de ecologische doelstellingen kan dan gestalte krijgen vanuit die ondersteunende invalshoek.
Focus op de ecologische doelstellingen zonder “ophanging” leidt potentieel tot “waakhond-gedrag” en gebrek
aan draagvlak bij de bewoners. De initiatieven die op hofniveau worden genomen, zijn dan interessanter en
makkelijker financierbaar.
In de communicatie zou de BEL ons inziens op dit moment het accent moeten leggen op interne
communicatiemiddelen die bijdragen aan de in het werkkader aangegeven rollen.
De Nieuwsbrief Wijkmonitoring EVA-Lanxmeer is daarvan een geslaagd voorbeeld. De website in de huidige
vorm levert geen bijdrage aan die rollen van de BEL.

Prioritering en verdere aanpak
Een verdere aanpak zou kunnen zijn dat, uitgaande van de genoemde rollen, een werkgroep per rol wordt
gevormd.
Iedere werkgroep probeert komend jaar die rol uit te werken in een aantal concrete taken en activiteiten. Daarbij
is het niet de bedoeling om aan bestaande initiatieven op hofniveau voorbij te gaan, maar te stimuleren dat die
zich verbreden. Ook hier vormt het initiatief rond wijkmonitoring energie weer een goed voorbeeld.
De meeste activiteiten hoeven, voor zover nu door ons te overzien, geen hoge kosten met zich mee te brengen,
en zijn te dekken uit contributies.
Voorstelbaar is dat een aantal aanloopkosten gefinancierd worden uit de reserve die is opgebouwd uit provisies.
Te denken valt op korte termijn aan een basale communicatiestructuur (intranet/handboek/nieuwsbrieven?),
passend binnen de eerdere uitwerking.
Binnen de huidige reserves lijkt zo’n stap financieel verantwoord en in de uitwerking van het schema zijn we
daar dan ook van uitgegaan.
In het schema hebben we per rol een globale inschatting gemaakt welk deel van het budget 2002 daarvoor
gereserveerd zou kunnen worden. Bovenin het schema zijn we uitgegaan van eenzelfde financieel
bestedingspatroon als in voorgaande jaren.
Voor de overige rollen hebben we een budgetindicatie gehanteerd. We zijn er daarbij van uitgegaan dat BELbudgetten duidelijk bedoeld zijn voor uitgaven die “hof-overstijgend” zijn enerzijds en niet “BEL-overstijgend”
zijn anderzijds.
Wat betreft de adviesgroep is voor de toekomst wel een aandachtspunt dat nu een groot deel van het uit
contributies beschikbare budget toegaat naar de ingehuurde ondersteuning voor leden- en financiële
administratie en aanverwante zaken.
Kijkend naar wat gebruikelijk is binnen kleinere verenigingen en stichtingen, dan worden deze zaken daar in het
algemeen op vrijwillige basis door (bestuurs-)leden uitgevoerd. Daarmee blijft een groter deel van het beperkte
budget beschikbaar voor de zaken waar het uiteindelijk om gaat.
Het is aan het bestuur om te bepalen of en hoe zij dit laatste punt binnen de ALV ook wil bespreken uiteraard.
Tenslotte
De Adviesgroep hoopt hiermee een bijdrage geleverd te hebben aan een structurering van het BEL-beleid,
waarbij zoals gezegd de financiële invalshoek slechts een uitwerking en randvoorwaarde is.
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